Uppenbarelseboken kapitel 3F

BUDSKAPET TILL
FÖRSAMLINGEN I LAODIKEIA
Den andligen sovande församlingen
Församlingen som hade lämnat Jesus utanför
TEXTKOMMENTARER

Upp 3:14 B2000: Och skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia: Så säger han
som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse.
Och skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia: Laodikeia var beläget i Frygien
några mil väster om Kolosse. Den 9:e uppmaningen att skriva. Den 9:e ängeln.
Så säger han som är Amen: Amen = hebreiska och betyder sann, verklig. I Jes 65:16
är amen översatt med den sannfärdige, (den sannfärdige Guden). Jesus inledde ofta
sina tal med amen, amen vilket har översatts med sannerligen, sannerligen.
Det trovärdiga och sannfärdiga vittnet: Gr martyr = vittne, martyr. Jesus var ett
vittne för sanningen om människans förlorade tillstånd och behov av försoning och
frälsning. Jesus blev till slut en martyr för sanningen. Han blev dömd till döden
därför att han vittnade om sanningen om sin egen gudom. Matt 26:64
BÖRJAN TILL GUDS SKAPELSE

Början till Guds skapelse: Gr arche = början, begynnelse, upphov, den förste, källa,
ursprung. Jesus var själva orsaken och upphovet till skapelsen och den som började
skapelsen så att den kom till. Jesus var alltså inte den som först skapades av Gud, ty
han är en evig varelse som aldrig har blivit skapad.1
•”Väldig Gud, evig Fader.” Jes 9:6. • "Herren är en evig Gud, han som har skapat
jordens ändar." Jes 40:28; "Allt har skapats genom honom (Jesus) och till honom."
Kol 1:16b. • "Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Och Ordet blev
människa.”Joh 1:1-2,14.
• ”(Om Sonen) Gud, Din tron står i evigheters evighet.” Hebr 1:8.2
VARKEN KALL ELLER VARM

3:15 Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall
eller varm.
Jag känner dina gärningar: Tre negativa saker om Laodikeia:
• Halvhjärtade. • Stolta och självbelåtna. • Ignorerade sitt verkliga tillstånd.
Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm: Om de varit helt
kalla skulle Herren haft större möjligheter att väcka dem till liv genom väckelsens
budskap. Men nu var de så självsäkra och obekymrade i sin halvhjärtenhet att de var
svåra att få fram till ett verkligt ställningstagande.
3:16 Men nu är du ljum och varken varm eller kall, därför skall jag spy ut dig ur min
mun.
1
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App 3: Bibelns lära om skapelsen s530
Ämne 7: Kristi Gudom kap 1A s40

Men nu är du ljum och varken varm eller kall: Med beteckningen ljum menas (till
skillnad från att vara sovande) ett tillstånd av självsäkerhet och självtillräcklighet
utan att ta klara ställningstagande i andliga ting. Allt är tillåtet, allt är bra som det är.
Man slätar över istället för att lägga tillrätta. Man har överseende istället för att stå
upp för sanning och rätt. Man vill inte stöta sig med någon. Där finns det inte heller
rum för bekymmer om grannarnas frälsning eller någon nöd för dem som går förlorade.
Därför skall jag spy ut dig ur min mun: Här finns en anspelning på de lokala
förhållandena. Laodikeia fick sitt vatten från bergen, som på vägen blev ljummet och
fick en otäck bismak av den kalksten som vattnet rann genom. Utan rening och
avkylning var det så illasmakande att den som drack av det ville spy ut det ur sin
mun.
ANDLIG BLINDHET

3:17 Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du
förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
Ruta 33: LAODIKEIA BERÖMDE SIG SJÄLV AV TRE SAKER:
• Jag är rik (stolt). • Jag har förökat min välfärd (självbelåten).
• Jag behöver ingenting (ignorerade sitt verkliga tillstånd).
Det andliga högmodet ledde till blindhet för det egna andliga tillståndet.
Uttrycket förblindad av högmod passar in här.
Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och
naken: Herrens uppfattning om deras andliga tillstånd var den rakt motsatta till deras
egen.
GULD, VITA KLÄDER OCH ÖGONSALVA

3:18 Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld, så att du blir rik, och
vita kläder, så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet, och salva att
smörja dina ögon med, så att du kan se.
Jag råder dig: Jesus har råd att ge oss i varje situation. Han spydde aldrig ut Laodikeia,
han lämnade dem inte åt sitt öde i sin invaggade självbelåtenhet.
– Vi kan aldrig köpa andliga rikedomar för pengar. I bankstaden Laodikeia hade man
gott om pengar och invånarna var vana vid att få vad de ville ha eftersom de var så
rika. Men det kostar oss någonting annat att bli rik i Gud. Det erfordras andlig
självprövning, självuppgivelse, ärlig bekännelse, ödmjuk inställning och helhjärtad
överlåtelse till Guds vilja.
Guld fanns i floden Maiandros som rann genom staden. För att guldet skulle få sitt
rätta värde måste det renas från alla slaggprodukter i en eldprocess. Guldet är här en
bild på tron, som är dyrbar som guld inför Gud. 1 Pet 1:6, 7
– Jesus utropade:”Skall Människosonen finna någon tro här på jorden när han
kommer?” Luk 18:8. Tron är inte en känsla utan "en övertygelse om ting som man icke
ser." Hebr 11:1. Tron är en uppenbarelse från Sanningens Ande om Guds
frälsningsrådslut. Matt 16:17. Tron har ett innehåll som är den rätta läran om Gud och
de eviga tingen. Jud v3
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Och vita kläder, så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet: Tygindustrin
i Laodikeia var berömd för sina svarta kläder från den svarta fårras som levde i området.
Att tillverka vita kläder av den ullen var ett konststycke, men genom en omfattande
blekning kunde man framställa bländande vita kläder men till en mycket hög kostnad.
– De vita kläderna är en bild på rättfärdigheten i Kristus. Ingen annan rättfärdighet
gäller inför Gud. Vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad och våra ”goda
gärningar” kan aldrig försona en enda synd. Det har kostat Jesus hans eget blod att
"bleka" våra synder.
Och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Laodikeia var känd för sin
ögonsalva. Folk kom långa vägar för att köpa denna salva som man påstod kunde
göra blinda seende och göra svaga ögon starka.
– Laodikeiaförsamlingen var andligen blind. De såg inte själva hur illa det var ställt
med dem. Enda botemedlet var att de fick del av Sanningens och Uppenbarelsens
Ande så att de fick andliga ögon att se med. Ögonsalvan är en bild på den Helige
Andes smörjelse, som är nödvändig både för att förstå Guds ord och se sig själv och
församlingen i Ordets ljus.
3:19 Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar. Visa iver och vänd om!
Jag tillrättavisar och tuktar alla dem jag älskar: Det är en felaktig inställning att
tuktan är detsamma som våld. Agan har sin grund i kärlek och omtanke om barnets
utveckling, och utfört i rätt omfattning och tillsammans med förmaningar så leder det
till en positiv utveckling. Liksom man tuktar ett vinträd från vilda skott och felaktig
utveckling för att få mera frukt, så innebär tuktan och aga i såväl lekamlig som andlig
mening i längden något som leder till rätt utveckling och till nytta för dem som får
denna fostran.
– Kristus älskar församlingen som han har köpt med sitt blod (Guds blod). Apg
26:28. Liksom en jordisk fader och moder inte förskjuter och övergiver sina barn
därför att de är olydiga och vanartiga, så förkastar och övergiver inte heller Jesus den
som inte håller måttet. Han älskar dem och i sin kärlek och omsorg tuktar han dem för
att de skall få del av de andliga rikedomarna.
Visa iver och vänd om! "Låt gå" mentaliteten där människan förfaller till slapphet
och likgiltighet för sin andliga utveckling är inte i överensstämmelse med Bibelns
undervisning och Jesu anda. Herren vill att vi skall utvecklas andligen. Vi skall
vinnlägga oss om gudsfruktan och där vi felat, gått tillbaka eller på områden där vi
inte har utvecklats, uppmanar han oss till en ändrad inställning, omvändelse och
bättring och andligt framåtskridande med all iver.
OM NÅGON ÖPPNAR HJÄRTATS DÖRR

3:20 Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren,
skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.
Se, jag står vid dörren och bultar: I Laodikeia var Jesus utanför. Andligt högmod,
självgodhet och stolthet hade stängt honom ute. – ”Ty så säger den höge och
upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ’den Helige’: Jag bor i helighet uppe
i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge
liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan." Jes 57:15
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– Jesus bultar, han vill komma in och rena Andens tempel i människohjärtat. Han
bryter sig inte in med våld, han står utanför och klappar stilla och försynt. Jesus
startade sin officiella verksamhet i Israel med att rena templet från allt ocker och all
köpenskap som försiggick därinne. Joh 2:14-17. Då tog han till hårda tag, ty templet
skulle vara en Guds boning för hans härlighet och inte ett affärshus. Templet skulle
vara ett bönehus för alla folk, som kom från hela den då kända världen för att tillbedja
där. Men efter att Jesus verkat i Israel i ca 3 år hade köpenskapen med penningväxlarna
åter flyttat in i templet. Jesus fick därför rena templet igen, för andra gången, som en
avslutning på sin officiella verksamhet. Matt 21:12, 13
– Även människohjärtat skulle vara ett Guds tempel, en boning för den helige Ande.
Först när templet blivit renat från allt främmande, synd och otro, kan Kristi Ande,
Härlighetens Ande, flytta in.
Om någon hör min röst och öppnar dörren: Jesus talar genom Ordet och Anden,
men också genom olika händelser i en människas liv. ”Sannerligen, jag säger er, den
som hör mitt ord och tror på honom som sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte
under domen, utan har övergått från döden till livet.” Joh 5:24
Och öppnar dörren: Människan är en beslutande varelse med fri vilja. Hon har själv
nyckeln till hjärtats dörr och kan öppna eller stänga för Livets Konung, världens
Frälsare.
Skall jag gå in till honom: Människan är skapad som en treenighet med kropp, själ
och ande. Vår ande har verkligen ett rum, som kan fyllas av andliga ting, men tyvärr
även av främmande andar.
– När fariseerna på Jesu tid drev ut onda andar (exorcism) så hade de ingenting att
fylla tomrummet med. Jesus säger att följden då blev att när den onde anden kom
tillbaka och fann sitt hus fejat och tomt, flyttade han åter in och tog med sig sju onda
andar värre än han själv. Däri låg skillnaden mellan Jesus och fariseerna, ty när Jesus
befriade någon från onda andar såsom Maria från Magdala, som hade haft sju orena
andar, så fyllde han tomrummet i anden hos den människan med den helige Ande.
– Paulus skriver: ”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i
er?" 1 Kor 3:16. Det är viktigt att Jesus får komma in i en människas inre som därmed
blir fylld och kontrollerad av den helige Ande.
Och äta med honom och han med mig: Grekerna hade tre måltider om dagen:
• Akratisma = frukost, som bestod av vin och bröd. • Ariston = lunch, vilket var ett
mindre mål som man ofta åt ute på torget eller på sin arbetsplats. • Deipnon = kvällsmål
eller middag, som var dagens stora huvudmål hemma i familjen. Den var en
gemenskaps måltid då man tog god tid på sig för samtal och umgänge.
– Måltiden är en bild på gemenskap. Den andliga gemenskapen med Kristus i
Anden ger en obeskrivlig tillfredsställelse. Guds rike är invärtes i oss och det "består
inte av mat och dryck, utan i rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande" (Rom
14:17; 15:13) – en underbar andlig måltid med ömsesidig gemenskap.

3

Ruta17: Segervinnarnas välsignelser, kap 2B s70
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KRISTI TRON

3:21 Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat
och sitter hos min fader på hans tron.
Den som segrar.3
Skall jag låta sitta hos mig på min tron: Alla frälsta kan inte bokstavligen sitta på en
tron. Uttrycket är en metafor för att segervinnarna skall få del av Jesu auktoritet och
makt att regera, döma, planera och dirigera i Guds stora skapelse i evighetens värld.
Liksom jag har segrat. Jesu hela liv var ett segerlopp.
Och sitter med min Fader på hans tron. Fader – Son-förhållandet är framställt på flera
ställen i Uppenbarelseboken. ”På hans tron” är ett bildlikt uttryck för att Sonen har
del i Faderns suveräna makt över skapelsen.
3:22 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna.
Hör vad Anden säger. Den 7:e uppmaningen att höra.

Ruta 34:

Sammanfattning av Ladoikeia-budskapet:

Kristus är utanför församlingens hjärta,
– den enda församlingen som inte har något positivt.
Sju negativa saker:
1. Halvhjärtad – ljum, sekulariserad 2. Självbedragen – rik i sig själv
3. Självtillräcklig – behöver intet 4. Eländig
5. Ömkansvärd 6. Blind 7. Naken
Följande uttryck stämde in på de lokala förhållandena i Laodikeia:
• Varken kall eller varm, därför skall jag spy dig ut ur min mun.
Det ljumma vattnet från bergen med bismak från kalkstenen
smakade så illa att om man drack av det ville man spy det ut ur sin mun.
• Guld som renats i eld
Floden som rann genom staden förde med sig guld,
men utan rening i eld kunde man ej få fram guldet.
• Vita kläder tillverkades i Laodikeia.
• Ögonsalva. Laodikeia var berömd för sin ögonsalva.
•Äta med honom och han med mig
Dagens huvudmål på kvällen var en gemenskapsmåltid.
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Laodikeia: Och skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia:
”Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse.”

DU ÄR LJUM
VARKEN VARM

fattig
Du är
eländig

ELLER KALL

blind

jämmerlig

naken

Visa

iver

och

vänd om!

Jag tillrättavisar
alla dem

Jag råder dig
köpa guld
SE, JAG STÅR VID DÖRREN OCH BULTAR.
SKALL JAG GÅ IN TILL HONOM OCH

Den som segrar skall jag låta
liksom jag har segrat och sitter
Hör vad Anden säger

Alla dem
jag älskar

och tuktar
jag älskar.

att av mig
och vita kläder
OM NÅGON HÖR MIN RÖST

OCH ÖPPNAR DÖRREN,

ÄTA MED HONOM OCH HAN MED MIG.

sitta hos mig på min tron,
hos min Fader på hans tron.
till församlingarna!

Laodikeia
(7) Laodikeia – församlingen utan nitälskan och entusiasm
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ÄMNE 27: ETT BUDSKAP TILL ÖVERVINNARE
Jesus blev illa berörd av otron han mötte och undrade: ”Skall Människosonen, när
han kommer, finna tro på jorden?” Luk 18:8b. Han säger i sitt avskedstal: ”Den som
håller ut intill slutet ska bli räddad.” Matt 24:13. Johannes skriver: ”Detta är den
seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror
att Jesus är Guds Son?” 1 Joh 5:4b-5. Johannes fick ett budskap av Jesus till
segervinnarna i de sju församlingarna i Mindre Asien: Ge inte upp ty lönen skall bli
mycket stor. Här möter vi den första kristna församlingens kamp för tron. Vad betydde
inte deras segrar för oss? Om det var viktigt för dem att hålla fast vid bekännelsen, så
är det minst lika viktigt för oss.
1. Efesus: Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds
paradis. Efesusförsamlingen utsattes för stora frestelser. De kunde inte tåla onda
människor och avslöjade falska apostlar med villoläror. Av allt det onda de fick strida
mot blev de kritiska och dömande och den första kärleken till att vinna förlorade
syndare svalnade. Anden uppmanade dem att lyssna. De fick löfte om att få äta av
livets träd i Guds paradis. Livets träd är en symbol för Kristus och livet med honom.
Den som äter av det trädet får leva evinnerligen. 1 Mos 3:22
2. Smyrna: Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona... Den som
segrar skall inte skadas av den andra döden. De kristna i Smyrna kämpade en hård
kamp mot våld och falska läror – en Satans synagoga. Men mitt i sitt lidande var de
rika och fick löftet om att få livets krona om de var trogna intill döden. Många fick lida
martyrdöden i Smyrna, men den andra döden som drabbade motståndarna hade ingen
makt över dem.
3. Pergamon: Åt den som segrar skall jag ge av det fördolda mannat. Och en vit
sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner
utom den som får det. Även i Pergamon var församlingen utsatt för svåra frestelser
och villoläror. Samma förföriska lära som hemsökte dem i Efesus kom även till
Pergamon. Den kallas både för Bileams lära och Nikolaiternas lära och innebar att äta
offerkött till avgudar och bedriva otukt. Men de flesta i församlingen förnekade inte
Kristi namn och stod emot dessa förföriska läror. De fick löfte om del av det fördolda
mannat och att de skulle få en vit sten med ett nytt namn som endast de själva skulle
få veta betydelsen av. Den vita stenen betydde frikännande från all skuld. Det nya
namnet är det namn som är skrivet i himlen där vi har medborgarskap.
4. Thyatira: Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer. Den som segrar
och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över
folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom
jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan. De
kristna i Thyatira fick det betyget att deras senaste gärningar var flera än deras första
gärningar – i kärlek och tro, tjänande och uthållighet. Vilket högt betyg! Det borde
vara en föresats för varje kristen: att bära 30-faldig, 60-faldig och slutligen 100-faldig
frukt. Samma slags villoläror frestade även lärjungarna i Thyatira. Kvinnan Isebel
uppträdde som en profet och talade stora ord om Guds djupheter, som i verkligheten
var Satans djupheter och förförelser av samma slag som tidigare; att bedriva otukt med
varandra. De som var uthålliga i tro och ståndaktighet i den lära och de gärningar de
hade blivit lärda från begynnelsen, fick stora löften om makt och härlighet. De skulle
få morgonstjärnan, vilket är en symbol på en skön framtid tillsammans med Jesus.
Jesus är den strålande morgonstjärnan. Upp 22:16
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5. Sardes: Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig
stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och
hans änglar. I Sardes hade avfallet till de köttsliga begärelserna gått allra längst. De
var endast levande till namnet. De var döda i synder och överträdelser. Där hade
otukten fått fritt herravälde bland de flesta. Helgelse var ett främmande begrepp för
dem. Endast några få hade inte fläckat sina kläder och de fick löfte om att få vandra
med Jesus i vita kläder och deras namn skulle aldrig strykas ur livets bok. Jesus skulle
kännas vid deras namn inför sin Fader och inför hans änglar. De som skäms för Jesus
och hans ord inför detta trolösa och syndiga släkte, ska också Människosonen skämmas
för, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna. Mark 8:38
6. Filadelfia: Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.
Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig
lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds
stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget
nya namn. Filadelfia var församlingen med den öppna dörren som ingen kunde stänga.
De hade bevarat Herrens ord och inte förnekat hans namn. Även om deras kraft var
ringa skulle även motståndarna förstå att de var älskade av Jesus och borde falla ned
och omvända sig. De hade hållit fast vid ordet om uthållighet och därför skulle Jesus
också bevara dem i den prövningens stund som skulle komma över alla jordens invånare
strax före Kristi återkomst. Detta i enlighet med Jesu ord att ”strax efter den tidens
lidande skall Människosonens tecken synas på himlen och man skall få se
Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet.” Matt 24:30.
De blir uppmanade att hålla fast vid det de har, så att ingen tar deras krona, och den
som vinner seger ska Herren göra till en pelare i Guds tempel (och han skall aldrig
lämna det) – en pelare som bär upp den himmelska tempelbyggnaden.
7. Laodikeia: Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv
har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har öron må höra vad
Anden säger till församlingarna. Laodikeia är likgiltighetens och försoffningens
församling som lever jämsides med den trogna Filadelfiaförsamlingen i ändens tid
före Kristi återkomst. De var andligen blinda och berömde sig av sina rikedomar men
såg inte sin egen ynkedom, blindhet och nakenhet. De var både ömkansvärda, fattiga
och eländiga i all sin uppblåsthet över materiella och världsliga värden. Jesus stod
utanför och klappade. De blev anmodade att köpa guld som var renat i eld (en symbol
på en äkta tro grundad på Herrens ord) och skaffa sig vita kläder – syndaförlåtelse,
upprättelse och rättfärdiggörelse för att dölja sin nakenhet. Då skulle Herren gå in och
hålla måltid med dem och de skulle räknas bland segervinnarna och få sitta med Jesus
på hans tron liksom Jesus har segrat och sitter med sin Fader på hans tron.
Uppmaningar: Hör vad Anden säger till församlingarna! Håll fast det du har så
att ingen tar din krona! Håll fast vid den första kärleken! Var frimodig i bekännelsen
och förneka inte Herrens namn! Var uthållig i tron och tålig i bedrövelsen! Tag vara på
ordet och bevara hjärtats renhet!
Då ska du få livets krona och få rätt att äta av livets träd i Guds paradis. Du ska
få ta del av det fördolda mannat och få en vit sten, vilket betyder att du blir frikänd i
domen. Du ska få ett nytt namn och Jesus ska aldrig stryka ut ditt namn ur livets bok
utan ska kännas vid ditt namn inför sin Fader och hans änglar. Du ska då bli en
övervinnare som får vandra med Jesus i vita kläder. Du kan bli en pelare i Guds tempel
och få sitta med Jesus på hans härlighetstron. Då ska du bli en segervinnare som ska
prisa Herren för nåden och frälsningen i all evighet.
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Kristusuppenbarelsen – och sändebreven till de sju församlingarna
Visonen av den uppståndne – blev den första syn som Johannes såg. Den fick en
stor personlig betydelse för Johannes. Han hade länge varit ensam och övergiven ute
på den öde ön Patmos. Han hade ingen att samtala med och han kände sig säkerligen
nedstämd och undrande varför han skulle hamna på denna ensliga och ödsliga ö.
Mötet med den den förhärligade Jesus lyfte honom ur all den tristess som omgav
honom och han upplevde hur han var både älskad och fortfarande betydelsefull i sin
Mästares tjänst.
Synen av den förhärligade människosonen gav tyngd åt hela Uppenbarelseboken,
inte enbart för Johannes utan inte minst för hans samtid, som senare skulle läsa den.
För de förföljda och jagade kristna bekännarna betydde denna Kristusvision som
Johannes förmedlade inte bara en bekräftelse på Uppenbarelsens äkthet utan även att
den Frälsare och Mästare, de fått lära känna, var upphöjd och förhärligad, uppenbarad
i en gudomlig gestalt.
Sändebreven. De sju sändebreven blev ett mäktig budskap av både uppmuntran
och förmaning, erkännande och varningar, löften om välsignelser och hot om straff.
Varje församling var unik, och var och en av dem får ett unikt budskap från honom som
vandrar mellan ljusstakarna. Vi kan se att budskapen även passar in på församlingar i
vår tid.
Efesos – församlingen där den första glöden svalnat. Kännetecknande för Efesos
var en renlärig och verksam församling med en stark rågång till världen, men en
församling som övergivit den kärlek och värme som fanns under den första tiden och
med åtföljande likgiltighet för andra människors frälsning.
Smyrna – martyrförsamlingen. Kännetecknet för Smyrnaförsamlingen var en stark
inre styrka med fullständigt avståndstagande till världen och ett starkt vittnesbörd
utåt, men hårt trängd av yttre förföljelse som de ståndaktigt uthärdade.
Pergamon – den övertoleranta församlingen. Pergamonförsamlingen var en
vittnande och verksam församling, mycket trängd av de yttre förhållandena, men som
samtidigt hade probelm inne i församlingen med falska läror som de var alltför toleranta
mot.
Tyatira – den kompromissande församlingen. Kännetecknande för Thyatiraförsamlingen, var en förhållandevis livskraftig församling men som var på väg att kompromissa med världen och var alltför efterlåten mot falska lärare och deras undervisning.
Sardes – den döda församlingen. Kännetecknande för Sardesförsamlingen var att
den var helt förvärldsligad. Det fanns ingen rågång mellan dem och världen. De var
helt intagna av världens normer och tänkesätt med några få undantag.
Filadelfia – de nya möjligheternas församling. Kännetecknande för Filadelfiaförsamlingen var att de höll sig till Guds ord och undervisade troget om frälsningens
väg. Även om de ej hade någon stor styrka, hade de många tillfällen att förkunna
evangliet.
Laodikeia – den sovande och självbedragna församlingen. Laodikeiaförsamlingen var självupptagen och arrogant i sitt förhållande till sin omgivning. De
tog inga initiativ för att vinna sin samtid och tyckte att det var bra som det var.
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